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  چكيده

گذاران و  اي است كه براي سياست شناسايي جايگاه هر يك از صنايع كشور در بين ساير صنايع مسئله

اي ه اين موضوع در مورد فعاليت. اي برخوردار است گيران درسطح كالن كشور از اهميت ويژه تصميم

 بايد منابع اي نيز حائز اهميت است، زيرا بر اساس اصول و مباني اقتصادي تخصيص صنعتي در سطح منطقه

محور  عنوان به صنعت بخش انتخاب با. پذيرد صورت مناطق هاي نسبي مزيت و ها توانمندي بر اساس

توسعه هر يك از  برنامه تدوين ساله كشور، 20انداز  ساله توسعه و چشم پنج هاي برنامه در اسناد توسعه

. بسيار مهم و حياتي است امري بخش اين در هاي بالقوه و بالفعل ظرفيت مناطق به طور جداگانه بر اساس

استان يزد  بخش صنعت در موجود هاي ها و پتانسيل قابليت شود كه اين مقاله كوشش مي بر اين اساس، در

هاي  تاكسونومي عددي شاخص و عاملي تحليل هاي وشبه اين منظور ابتدا با استفاده از ر. شناسايي شود

 هاي فعاليت مختلف هاي ها، بخش سپس به كمك اين شاخص. طراحي شده است موضوع با مرتبط تركيبي

درجه برخورداري  براساس و ISICكدهاي دورقمي  ساله برحسب 4 زماني دوره يك استان براي صنعتي

 ساير صنايع توليد به برخورداري درجه بررسي بيشترين مورددوره  طي. اند شده بندي از مزيت، رتبه

آن، صنايع توليد فلزات  بر عالوه .غير فلزي و توليد منسوجات اختصاص يافته است كاني محصوالت

همچنين . باشند شيميايي نيز از رتبه خوبي از اين حيث برخوردار مي مواد و محصوالت اساسي و توليد

هاي صورت گرفته در بخش صنعت، بيانگر اين امر است كه در بسياري  گذاري استمقايسه نتايج مقاله با سي
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اي توجهي نشده است و تا حدود زيادي عدم  هاي منطقه ريزي از موارد به مزيت نسبي صنايع در برنامه
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 3...                                                         هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

  مقدمه - 1

عدم  كاهش خود، اقتصادي زيربناهاي تقويت منظور به توسعه حال در امروزه كشورهاي

 و امكانات شناسايي پايدار، نيازمند اقتصادي توسعه به نيل نهايت در و اي منطقه هاي تعادل

 توسعه، حال در كشورهاي در صادرات توسعه و توليد گسترش .باشند مي هاي كشورشان پتانسيل

بندي  اولويت و ريزي برنامه الزمه. منابع بالقوه است و امكانات شناسايي و ريزي برنامه نيازمند

 يقيناً و است اي منطقه و بخشي محيطي، هاي امكانات و قابليت شناخت ها، گذاري سرمايه صحيح

 عوامل ترين مهم از مختلف مناطق جايگاه و شناخت موقعيت آينده كشور هاي ريزي برنامه در

 عوامل و منابع نامتعادل توزيع امر كه اين به توجه با .باشد مي به پيشرفت و توسعه نيل موثر در

 ريزي برنامه براي كه آنجا از و كشور انجاميده است مختلف مناطق اقتصادي، به توسعه نامتعادل

مختلف  مناطق در اقتصادي هاي بخش توليدي هاي توانمندي از آگاهي اي منطقه و صحيح ملي

اهميت  از ملي اقتصاد و كار تقسيم در مختلف مناطق و جايگاه موقعيت تعيين لذا الزم است،

 مستلزم شناخت آينده در فراگير وتوسعه به پيشرفت نيل واقع، در .است برخوردار اي ويژه

حاكي از  مناطق سطح در مزيت مفهوم. است كشور اقتصاد مجموعه در مختلف مناطق موقعيت

 كمتري هزينه سطح از كه و صدور كاالهايي توليد در دارد تمايل منطقه هر كه آن است

 توليد به تمايل مناطق ساير با در مقايسه منطقه ديگر هر عبارت به .يابد تخصص است، برخوردار

 اين .است ورداربرخ كمتري مزيت عدم يا مزيت بيشتر از آنها توليد در دارد كه محصوالتي

  .است شده شناخته نسبي مزيت عنوان اصل به مفهوم

 عددي و تاكسونومي عاملي هاي تحليل تكنيك و ها روش تلفيق از استفاده با كوشد اين مقاله مي

 و هـا  شناسايي مزيت و تعيين به با موضوع، مرتبط و منتخب هاي شاخص از اي مجموعه معرفي و

رقمـي   دو كـدهاي  براسـاس  استان يـزد  هاي صنعتي فعاليت مختلفهاي  بخش برخورداري درجه

ISIC تـدوين   بـراي  را مناسـبي  اطالعـات  ،هـا  بخـش  بنـدي ايـن   اولويـت  بـا  نهايـت  در و بپردازد

 تجديد سـاختار  و برتر صنايع در هاي مناسب گذاري سرمايه افزايش و صادرات هاي توسعه برنامه

نظـر گرفتـه    در 1383تـا   1380 هـاي  سـال  منظـور،  بـدين . نمايـد  فـراهم  استان را اين صنايع ديگر

آن منتشـر   اطالعـات  و آمـار  آخرين سالي است كه در زمان انجام اين تحقيق 1383 سال .اند شده

  .شده است

و را تجربه كرده رشد چشمگيري  ،ساله توسعه هاي پنج استان يزد در طي برنامهبخش صنعت 

هاي صنعتي  ها و كارخانه استقرار مجتمعگذاري نسبتاً مناسبي در  هاي اخير سرمايه در سالهمچنين 



توان با عنايت به ساختار صنعت هر استان، به  تحقيقاتي از اين قبيل مي بابنابراين صورت گرفته، 

يافتن در توليد  وسيعي از كاالهاي صنعتي، از طريق تخصص و توليد طيف ها جاي تنوع فعاليت

همچنين اين امر . محصوالت بيشتري توليد نمود، استاندر سطح  داراي مزيت نسبيمحصوالت 

  .استان كمك نمايد بالفعل و بالقوه امكانات با ريزي متناسب تواند به برنامه مي
  

  پيشينه تحقيق  -2

، با "بندي صنايع كشور با توجه به ظرفيت تجارت خارجي هر صنعت رتبه"در تحقيقي با عنوان 

هاي بزرگ  هاي منتج از آمارهاي كارگاه تاكسونومي عددي و بكارگيري شاخصاستفاده از روش 

، براي ISICصنعتي به همراه آمار صادرات و واردات هر صنعت به تفكيك كدهاي چهار رقمي 

نتايج حاكي از . بندي صنايع در سطح كل كشور محاسبه شده است اولويت 1375-79دوره زماني 

ها تغيير نموده و صنايع وابسته به نفت، از صنايع  رخي سالآن است كه اولويت صنايع در ب

هايي رو به روست، در برخي  باشند و با وجود آن كه كشاورزي ايران با محدوديت دار مي اولويت

  ).1382رييس دانا و همكاران، (از صنايع غذايي، مزيت نسبي وجود دارد 

عت استان اصفهان در توليد و صادرات هاي صن بندي فعاليت رتبه"ي ديگري با عنوان  در مقاله

با استفاده از روش تحليل عاملي و  "هاي نسبي و رقابتي هاي مختلف صنايع بر اساس مزيت بخش

 طي در. هاي مختلف صنايع استان اصفهان پرداخته شده است بندي بخش تاكسونومي عددي به رتبه

 كك، ذغال توليد فلزات اساسي، توليد صنايع به برخورداري درجه بيشترين بررسي مورد دوره

 ساير توليد و شيميايي محصوالت و توليد مواد اي، هسته هاي سوخت و نفت هاي پااليشگاه

 استان همگن صنايع جمع از آن بر عالوه .است اختصاص يافته غير فلزي، كاني محصوالت

 بندي طبقه تجهيزات و آالت ماشين توليد شيميايي، محصوالت مواد و توليد صنايع اصفهان،

 و صنايع كفش توليد و چمدان و كيف و يراق و زين ساخت و چرم آوردن عمل دباغي و نشده،

 اصفهان استان دار مزيت زمره صنايع در خزدار، پوست كردن رنگ و آوردن عمل پوشاك، توليد

 .)1381صنايعي و معلم، (اند  گرفته جاي بررسي مورد دوره طي در

هاي مختلف  اي از توسعه صنعتي استان تحليلي مقايسه"تحت عنوان تحقيق ديگر در اين زمينه 

انجام پذيرفته، هم با استفاده از روش  1376و  1373هاي  اين تحقيق كه براي سال. باشد مي "كشور

تلفيقي تحليل عاملي و تاكسونومي عددي و هم با روش تحليل عاملي به تنهايي، به بررسي سطح 

اند كه تفاوت  ها بيانگر اين واقعيت يافته. هاي كشور پرداخته است نتوسعه صنعتي در ميان استا
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هاي تهران،  كه استان طوري هاي مختلف كشور، وجود دارد به فاحشي در سطح توسعه صنعتي استان

هاي توسعه  كرمان، اصفهان، خوزستان، خراسان، فارس، آذربايجان شرقي و مركزي به عنوان استان

هاي چهارمحال و بختياري، ايالم، كرمانشاه، هرمزگان، كهكيلويه و بويراحمد  يافته صنعتي و استان

بختياري، (اند  هاي توسعه نيافته صنعتي كشور، شناسايي شده و سيستان و بلوچستان به عنوان استان

1381.(  
  

  بندي و تعيين مزيت نسبي هاي رتبه الگوها و روش - 3

  روش ميزان انحراف از بهينه  - 1- 3

هـاي كمـي    ها و صفت بندي دو يا چندين جامعه با توجه به ويژگي هاي مقايسه و رتبه وشيكي از ر

ها  پايه اين روش بر استفاده از اعداد و ارقام خام شاخص. است» ميزان انحراف از بهينه«آنها، روش 

  .و استاندارد كردن آنها قرار دارد

گيرنـد   بررسي و مقايسه قرار مي از نظر دو شاخص يا صفت مورد A ،B ،Cفرض كنيد سه فعاليت 

همچنين فرض كنيد هـر چـه مقـدار    . هاي فوق مشخص شود تا اولويت هر كدام با توجه به شاخص

. عددي دو شاخص فوق براي فعاليتي بيشتر باشد، اين فعاليت نسبت به سايرين در اولويت قرار دارد

، يعني مقـدار عـددي شـاخص را از    كنيم هاي مربوط به هر فعاليت را استاندارد مي در ابتدا شاخص

كنـيم و آن را شـاخص    ميانگين آن براي هر سه فعاليت كم كرده و بر انحراف معيار آن تقسيم مـي 

  .ناميم استاندارد شده مي

كنـد،   ها چه قبل و چه بعد از استاندارد كردن آنها تغيير نمـي  از آنجا كه ماهيت انتظار ما از شاخص

ر گروه خود داراي بيشترين مقدار باشد، بهينـه و بـه عبـارت ديگـر     اي كه د شاخص استاندارد شده

  . مطلوب است
  

  ) دهي ضريب(دهي  روش وزن - 2- 3

هـايي كـه بـه صـورت      بندي دو يا چند فعاليت با توجه بـه ويژگـي   هاي مقايسه و رتبه يكي از روش

متناسـب   در اين روش هـر فعاليـت  . دهي است شوند، روش وزن هاي كمي و كيفي بيان مي شاخص

با ميزان هر ويژگي يا صفت مورد نظر، امتياز گرفته و در نهايت جمع امتيازهـا وضـعيت فعاليـت را    

هـا يكسـان نيسـت، و بسـته بـه       اهميت هر يك از شاخص. كند ها مشخص مي نسبت به ساير فعاليت

ه از اين رو در مرحل. ها متفاوت است نگرش محقق و هدف انجام طرح، اهميت هر يك از شاخص



ها بر اساس  شوند و در مرحله سوم امتياز اين شاخص هاي مورد نظر انتخاب و كمي مي اول شاخص

ها بـا يكـديگر    در نهايت براي هر فعاليت امتيازهاي مربوط به شاخص. شود كميت آنها مشخص مي

كردن تك تك امتيازهاي مربوط  به جاي جمع. شود تا امتياز كل هر فعاليت مشخص شود جمع مي

تـوان امتيـاز كـل را از     سـپس مـي  . توان براي هر كدام از آنها وزني انتخاب كـرد  هر شاخص ميبه 

  .طريق جمع وزني امتيازها به دست آورد
  

  RCA(1(هاي مزيت نسبي آشكار شده  روش شاخص -3- 3

هاي مزيت نسبي آشكار شده از طريق ارزش صادرات و واردات يك محصول يا ارزش  شاخص

پردازد و از آنجا  محصول و يا يك بخش خاص، به بررسي مزيت نسبي مي افزوده حاصل از يك

اين . شود دهد به آن مزيت نسبي آشكار شده گفته مي كه وضعيت بالفعل را مورد مطالعه قرار مي

  : شود شاخص به صورت زير تعريف مي
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باشند لذا مقدار عددي اين  همگي مثبت مي RCAبا توجه به اين كه اجزاي تشكيل دهنده شاخص 

چنانچه مقدار عددي اين شاخص در مورد كااليي . كند نهايت تغيير مي شاخص بين صفر و بي

شود كه كشور مورد نظر در صادرات آن كاال از  بزرگتر از يك باشد در اين صورت گفته مي

زرگتر باشد اولويت و مزيت همچنين هر چه مقدار اين شاخص ب. باشد مزيت نسبي برخوردار مي

در مقابل چنانچه شاخص . دهد نسبي يا رقابتي بيشتر آن كاالها را براي كشور مورد نظر نشان مي

مذكور براي برخي كاالها كمتر از يك باشد در اين صورت كشور مورد نظر در زمينه صادرات 

   .باشد اين نوع كاالها از مزيت نسبي برخوردار نمي

________________________________________________________ 
1. Revealed Comparative Advantage  
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  )متدولوژي تحقيق(تلفيقي تحليل عاملي و تاكسونومي عددي روش  - 4- 3

هاي تحليل عاملي و  بندي، روش تلفيقي است كه تركيبي از روش هاي رتبه يكي از روش

بندي موضوعات يا  طور كلي تاكسونومي عددي روشي براي طبقه به . باشد تاكسونومي عددي، مي

داكثر تشابه يا نزديكي وجود دارد و در عين دهنده هر طبقه ح وقايع است كه بين عناصر تشكيل

در واقع اين روش قادر . حال اين عناصر با ساير عناصر در طبقات ديگر، حداكثر اختالف را دارند

هاي همگن  هاي داده شده به مجموعه اي از مناطق را بر اساس يك سري شاخص است تا مجموعه

هاي در نظر گرفته شده  روش اگر چنانچه شاخصبا اين وجود در زمان استفاده از اين . تقسيم كند

دار و غير قابل اطمينان خواهد بود، لذا  با يكديگر همبستگي داشته باشند نتايج حاصل شده تورش

بردن به همبستگي و يا استقالل  براي رفع اين مشكل از تحليل عاملي به عنوان ابزاري براي پي

  .شود ها، استفاده مي شاخص

شاخص مورد مشاهده  nملي بدين صورت است كه به كمك آن مي توان از روش كار تحليل عا

m هاي انتخابي از يكديگر مستقل بوده و پس از انجام  فاكتور اصلي ايجاد نمود به طوري كه عامل

در نهايت در روش تلفيقي، . گونه همبستگي خطي بين آنها موجود نباشد مراحل مختلف هيچ

لي به عنوان ورودي روش تاكسونومي عددي در نظر گرفته فاكتورهاي اصلي روش تحليل عام

  . پردازد بندي مي شده و پس از انجام مراحل مختلف، روش تاكسونومي عددي به رتبه
  

  روش تحليل عاملي - 1- 4- 3

تحليل عاملي تكنيك آماري است كه جهت تعيين الگوي همبستگي موجود در توزيع يك بردار 

  تصادفي قابل مشاهده، مانند 
  

X = (X1, X2, …, XP) 
  

ها، مورد استفاده قرار  بر حسب كمترين تعداد متغيرهاي تصادفي غير قابل مشاهده، به نام عامل

  .گيرد مي

  :شود به صورت زير نوشته مي) k<p(متغير  pعامل و  kمدل تحليل عاملي در حالت كلي براي 
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Fj "عوامل مشترك"
"عامل ويژه" Uو  1

"ضرائب عامل "ها aijشوند و  ناميده مي 2
3 j ام برايi امين

در روش تحليل عاملي، عوامل مشترك از متغيرهاي قابل مشاهده استنتاج شده و به . متغير هستند

، به Fjامين عامل، jبيان كلي براي تخمين . شوند صورت تركيب خطي از آنها تخمين زده مي

  :باشد صورت زير مي
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Wijها،  ها ضرائب امتياز عاملp ها و  تعداد شاخصFj "عامل  "نمره عامليjماتريس . باشند ام مي

مشاهده  nشاخص براي  pهاي اوليه مورد نياز براي اجراي روش تحليل عاملي شامل مقادير  داده

  .باشد مي

  :شود كلي اجراي روش تحليل عاملي پنج مرحله متفاوت زير را شامل ميبه طور 

هاي استاندارد شده  در اين مرحله ماتريس داده: هاي استاندارد شده تشكيل ماتريس داده -1

هاي  هاي مختلف به كار گرفته شده داراي مقياس علت امر اين است كه شاخص. شود محاسبه مي

هاي اوليه از مقياس يكساني  بنابراين بايد كليه شاخص. پذيري ندارند متفاوت بوده و قابليت جمع

گيري تغييرات بيشتري نسبت  هاي مورد اندازه در اين صورت اگر يكي از شاخص. برخوردار باشند

  .ها داشته باشد، آنگاه شاخص مورد نظر سهم بيشتري در محاسبات خواهد داشت به ساير شاخص

با استفاده از اين ماتريس، عوامل مشترك و : ها ستگي بين شاخصتشكيل ماتريس ضرايب همب -2

  .شود ها مشخص مي اهميت نسبي هر يك از شاخص

________________________________________________________ 
1. Common Factor  
2. Unique Factor 
3. Factor Loading  



  ... هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

هاي متعددي براي اين مرحله وجود دارد كه  روش: هاي اصلي استخراج عوامل و يا مؤلفه -3

ن روش با هاي استخراج شده با اي عامل. باشد هاي اصلي مي مهمترين آنها روش تجزيه به مولفه

  .هاي منحصر بفرد همبستگي ندارند يكديگر و نيز با عامل

در روش تحليل عاملي دو نوع دوران يا : ها و اعمال تبديالت خاص بر روي عامل» دوران« -4

در دوران متعامد . وجود دارد» همبسته«و دوران » متعامد«يا » اورتوگونال«چرخش به نام دوران 

هاي  در دوران همبسته عامل. باشند هاي قبلي از همديگر مستقل مي هاي جديد همانند عامل عامل

كه البته در اين بررسي از . هاي تبديل مستقل نخواهند بود جديد با يكديگر همبستگي داشته و عامل

  .روش دوران متعامد استفاده شده است

اكتورهاي به در اين مرحله نمره عاملي ف: فاكتورهاي به دست آمده "نمره عاملي"استخراج  -5

  . شود دست آمده براي هر گزينه محاسبه مي

پردازد و  بندي عناصر مورد نظر مي بندي و گروه الذكر به رتبه روش تحليل عاملي با فرآيند فوق

اي  ها در اين زمينه قلمداد مي شود چون از لحاظ آماري روش بسيار قوي يكي از بهترين روش

  .جويد ارهاي زيادي بهره مياست و نيز در طول فرآيند خود از معي
  

  روش تاكسونومي عددي - 2- 4- 3

 لحاظ درجه از صنعتي هاي فعاليت يا مناطق گذاري اولويت و بندي رتبه هاي روش از يكي

 آناليز اين روش، از خاصي نوع كه است تاكسونومي آناليز روش يافتگي، توسعه و برخورداري

 واحدهاي هاي بين نزديكي و ها شباهت عددي ارزيابي روش اين .باشد مي عددي تاكسونومي

 آناليز روش .باشد مي) تكسون( تاكسونوميك هاي گروه به عناصر آن بندي درجه و تاكسونوميك

 به منتخب، هاي گروهي از شاخص بر اساس را صنايع كه دارد را آن توانايي عددي تاكسونومي

 در كه باشد مي مرحله شامل چند روش اين انجام .كند تقسيم همگن بيش و كم هاي مجموعه

 :شود مي اشاره آنها به اختصار طور به زير

 سطرهاي و هاي منتخب شاخص دهنده نشان ماتريس اين هاي ستون :ها داده ماتريس تشكيل -1

 براساس )استان هاي صنعتي فعاليت مختلف هاي رشته( استان صنعتي هاي دهنده فعاليت نشان آن

 فرآيند در را ها ماتريس داده نقش ماتريس اين حاضر تحقيق در .باشند مي رقمي دو كدهاي

  .دارد عهده بر عددي تاكسونومي



 داراي گيرند، قرار مي بررسي مورد كه هايي شاخص اغلب چون :استاندارد ماتريس تشكيل -2

 بين از را ها روي شاخص جبري عمليات انجام امكان امر اين و باشند مي متفاوت هاي مقياس

 هر واحد، مقياس جايگزين كردن و مختلف هاي مقياس حذف و مشكل اين رفع براي برد مي

Xعناصر ماتريس  از يك ij )ماتريس  و داده متغير تغيير زير صورت به را )ها داده ماتريسX ij  به

Zij شود مي تبديل شود، مي ناميده استاندارد ماتريس كه.  
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  :كه در آن

Xij :ها عناصر ماتريس داده  

ojX :ميانگين   

Sj :انحراف معيار  

 برابر Zماتريس  از هر ستون ميانگين. دارد نام  "استاندارد ماتريس"يا  Zماتريس  حاصل، ماتريس

  .است 1 برابر آن واريانس و صفر

 روش از ايـن مرحلـه   در ):هـا  شـاخص  مقـدار  نظـر  از ( هـا  فعاليت بين مركب فواصل محاسبه -3

 فواصل ماتريس نهايت در محاسبه و مختلف صنعتي هاي فعاليت ميان مركب فواصل تاكسونومي،

 و منتخب شاخص Pبراساس  bو  aفعاليت صنعتي  دو ي فاصله به منظور محاسبه .شود مي تشكيل

  : نوشت توان مي“اقليدسي فاصله”مبناي بر و“فيثاغورث قضيه”بر بنا
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Zaj : فاصله بين فعاليت صنعتيa  با شاخصjام  

Zbj : فاصله بين فعاليت صنعتيb  با شاخصjام  

a  وb نمايانگر دو فعاليت صنعتي و dab  باشـد و   بيانگر فاصله مركب بين آن دو فعاليت مـيj   تعـداد

  .})=14p(باشد  عدد مي 14هاي مورد بررسي  شاخصكه در اين مطالعه تعداد {هاست  شاخص



  ... هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

كـه يـك    مـاتريس  اين داد، تشكيل را مركب فواصل ماتريس توان مي شد گفته با توجه به آنچه

 قطـر  ديگـر بـوده و   صنعتي فعاليت صنعتي با فعاليت هر فاصله دهنده باشد، نشان قرينه مي ماتريس

   .باشد مي معادل صفر آن اصلي

 تـرين  كوتـاه  تعيين دامنـه،  جهت مرحله اين در :بهينه نمودار رسم و فواصل ترين كوتاه تعيين -4

( باال حد گرديده و انتخاب سطر هر در فاصله
+
d( پـايين  حد و )

−
d(  بـا  ،همگنـي  فاصـله  ايـن 

  :شود مي محاسبه زير روابط از استفاده
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(هايي كه حداقل فاصله آنها، مابين دو حد  فعاليت
+
d(  و)

−
d( هاي همگن تلقي شده  باشد، فعاليت

هايي كه حـداقل فاصـله مشـترك آنهـا بـيش از       كه فعاليت حالي گيرند، در و در يك گروه قرار مي

)
+
d(  و يا كمتر از)

−
d( شـوند و كليـه    هاي صـنعتي غيـر همگـن در نظـر گرفتـه مـي       باشد، فعاليت

  .شود از ماتريس استاندارد شده اوليه حذف مي) غير همگن(اطالعات مربوط به اينگونه صنايع 

 مـاتريس  مرحلـه در  ايـن  در :سـنجش  مـورد  معيارهـاي  لحاظ از همگن هاي گزينه بندي رتبه -5

 با سپس شود و محاسبه مي آل ايده مقدار ها شاخص تك تك براي و شده استاندارد هاي شاخص

  .شود مي محاسبه “توسعه سرمشق”زير  رابطه از استفاده
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Ci : آل يا فعاليت ايده(سرمشق برخورداري(  

Zij : شاخص استاندارد شدهj ام برايiامين گزينه  

Zoj آل براي  كميت ايدهiامين شاخص استاندارد شده  

 Ciكوچكتر باشد دال بر مزيت نسبي بيشتر و هـر قـدر   ) آل فعاليت ايده(، سرمشق توسعه Ciهر قدر 

  .باشد ام ميiبزرگتر باشد دليلي بر عدم برخورداري گزينه 



 هـاي  گـذاري فعاليـت   اولويـت  و همگـن  هاي گزينه نسبي مزيت يا برخورداري درجه محاسبه -6

 روش براي آن قابليت مقايسه و نداشته محدودي دامنه فوق معيار كه است ذكر به الزم :صنعتي

 يـا  مزيـت  درجه” نام به نيست، لذا شاخص تلفيقي برخوردار مناسبي دقت از عددي تاكسونومي

 بـين  و داشـته  محـدودتري  دامنه Ciتوسعه  سرمشق با مقايسه در كه شود مي معرفي “برخورداري

 .كنـد  مـي  تـر  دقيـق  و تر آسان را بررسي استفاده از اين شاخص. گيرد مي قرار يك و صفر مقادير

بـه صـورت زيـر محاسـبه      fiنشـان دهـيم مقـدار     fiام را بـا  iگزينه  برخورداري يا مزيت درجه اگر

  :شود مي

C
Cf i

i ∗
=  

  :شود ناميده شده و با استفاده از رابطه زير محاسبه مي "حد باالي سرمشق توسعه" *Cكه در آن 

SCC cii
2+=∗  

    .باشد انحراف معيار مي ciSگزينه و  iبراي  "ميانگين سرمشق توسعه"، ICكه در آن 

هـاي صـنعتي    هـاي محاسـبه شـده بـراي فعاليـت      fiدر مرحله آخر پس از كسر عـدد يـك از كليـه    

 Fiكـه در ايـن حالـت بزرگتـرين     ) Fi=1-fi. (شـود  مختلف، نتايج از بزرگ به كوچك مرتب مـي 

  .كمترين برخورداري يا مزيت را داراست Fiبيشترين برخورداري و كوچكترين 

 هـاي مختلـف   فعاليـت  تجمعـي  نسـبي  فراوانـي  نظيـر  آمـاري  هاي تكنيك از استفاده با نهايت در

 اول هاي گروه اولويت چهار به صنايع نموده، كسب برخورداري يا مزيت درجه براساس صنعتي،

  .شوند مي بندي دسته چهارم تا
  

  هاي منتخب هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر و شاخص اطالعات كارگاه - 4

  متغيرهاي اساسي - 1- 4

هايي است كه متوسط تعـداد كاركنـان آن در    ارگاههاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر، ك كارگاه -

  .سال مورد بررسي، ده نفر و بيشتر بوده است

شـاغالن توليـدي افـرادي هسـتند كـه در      . شامل شاغالن توليـدي و غيـر توليـدي اسـت    : شاغالن -

عمليات توليدي شركت داشته و مستقيماً با توليد و ساخت سروكار دارند و شـاغالن غيـر توليـدي    

باشـند كـه مسـتقيماً در امـر توليـد و       كاركنان دفتري، اداري، خدمات و امور حمل و نقل ميشامل 

  .ساخت دخالت ندارند



  ... هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

هـاي فعاليــت   عبارتسـت از تفـاوت ارزش ســتانده و ارزش نهـاده   : ارزش افـزوده فعاليـت صــنعتي   -

  .صنعتي

دريـافتي بابـت    عبارتست از مجمـوع ارزش كاالهـاي توليـد شـده،    : ارزش ستانده فعاليت صنعتي -

اندازي كاالهاي توليد شده، تغييـرات ارزش موجـودي كاالهـاي در     خدمات صنعتي و نصب و راه

جريان ساخت، تفاوت ارزش فروش از ارزش خريد كاالهـايي كـه بـدون تغييـر شـكل بـه فـروش        

اي ساخته شده توسط كارگاه، ارزش برق و آب توليد و فروختـه   رسيده است، ارزش اموال سرمايه

  .ده منهاي ارزش ضايعات غير قابل فروش محصوالت توليد شدهش

عبارتست از مجموع ارزش مـواد خـام و اوليـه، ابـزار و لـوازم و      : هاي فعاليت صنعتي ارزش نهاده -

دوام مصرف شده، ارزش سوخت مصرف شـده، ارزش بـرق و آب خريـداري شـده،      ملزومات كم

اي توسـط كارگـاه و    اد امـوال سـرمايه  ارزش مواد و قطعات مصـرف شـده جهـت سـاخت يـا ايجـ      

  .پرداختي بابت خدمات صنعتي

بـه مـزد و حقـوق    ...) پول، كاال و (ها  عبارتست از مزد و حقوق و ساير پرداختي: جبران خدمات -

  .بگيران

عبارتسـت از تغييـرات ايجـاد شـده در ارزش     ): اي ارزش تغييرات امـوال سـرمايه  (گذاري  سرمايه -

رزش خريد يا تحصيل و هزينه تعميرات اساسـي منهـاي ارزش فـروش يـا انتقـال      ا(اي  اموال سرمايه

  .طي دوره آماري) اي اموال سرمايه
  

  منتخب هاي شاخص معرفي - 2- 4

 : عبارتند از تحقيق مورد استفاده در اين شاخص چهارده

  گذاري سرمايه بالفعل هاي گرايش) 1

 و مناطق اقتصادي تاثير به سزايي بر رشد كه شده محسوب توليد عوامل ترين مهم از يكي سرمايه

  :شود مي تعريف زير به صورت شاخص اين دارد، صنعتي هاي فعاليت
  

  استان iگذاري صنعت  ارزش سرمايه/ هاي صنايع استان  گذاري مجموع ارزش سرمايه        
I1=  

  كشور iگذاري صنعت  ارزش سرمايه/ هاي صنايع كشور  گذاري مجموع ارزش سرمايه        
  

  استهالك جبران ضريب )2



 هـاي انجـام   گـذاري  سـرمايه  ارزش و صـنعتي  فعاليـت  در افـزوده  ارزش بين موجود رابطه بيانگر

  . باشد مي فعاليت آن در پذيرفته
  

  استان iگذاري صنعت  ارزش سرمايه/ استان  iارزش افزوده صنعت                                  
I2=  

  كشور iگذاري صنعت  ارزش سرمايه/ كشور  iارزش افزوده صنعت                                 

  

 )كاربري شاخص( كار نيروي وري بهره) 3

 وري بهـره  شـاخص  از نيـروي كـار،   كـارايي  ميـزان  و وري بهره روند به منظور مد نظر قرار دادن

  :شود مي تعريف زير اين شاخص به صورت است، شده استفاده كار نيروي
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Vij  وVit :صنعت  توسط شده خلق افزوده ارزش مقدار ترتيب بهi  در سطح منطقهj   و كل كشـور
t  

Lij  وLit : به ترتيب تعداد شاغالن صنعتi  در منطقهj  و كل كشورt  
  

  بازدهي توليدات) 4

  :آيد به دست مي iاين شاخص از نسبت ارزش افزوده ايجاد شده به ارزش دستمزد صنعت 
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Vij  وVit : ارزش افزوده صنعتi  در منطقهj  و كل كشورt 

Wij  وWit :صنعت  ارزش دستمزدi  در منطقهj  و كل كشورt 
  

 نسبي كاردهي) 5

 استان در سطح صنعت آن ستانده يا محصول ارزش به افزوده ارزش نسبت از مورد نظر شاخص

  :شود مي محاسبه كشور كل در و
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 سودآوري) 6



  ... هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

از  و با اسـتفاده  داشته اشاره صنعتي هاي فعاليت مختلف هاي بخش سوددهي ميزان به شاخص اين

  : شود مي محاسبه زير رابطه
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yi : ارزش توليدات صنعتi 

Ci :گذاري ساالنه، مزد و حقوق و  ها، ارزش سرمايه كل هزينه هر صنعت كه از مجموع ارزش داده

  .آيد به دست مي iهاي صنعت  ساير پرداخت

Li : تعداد افراد شاغل در صنعتi  
  

 تجمع هاي صرفه) 7

 بـا  يك اسـتان،  در معين صنعتي فعاليت يك بيشتر چه هر تجمع و توسعه شاخص، اين بر اساس

 توسـعه  بـودن و   بهينـه  محصـوالت،  بازاريـابي  و اوليـه  مواد تهيه براي واحدها هماهنگي به توجه

 افـزوده  به ارزش صنعتي فعاليت هر افزوده ارزش نسبت از و دهد مي نشان را صنعت آن يافتگي

  :آيد مي دست به استان صنايع كل
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 استان صنايع هاي كارگاه كل از صنعتي فعاليت هر هاي كارگاه سهم) 8

اسـت   صنعتي منطقـه  هاي فعاليت ساير با مقايسه در صنعتي فعاليت يك توسعه بيانگر شاخص اين

 مورد صنعت كه باشد امر مي اين مبين خاص فعاليتي براي شاخص اين ارزش بودن باال همچنين(

 ارتبـاط  از لـذا  و بـوده  مواجـه  كمتـري  مشـكالت  با خود نياز مورد صنعتي خدمات اخذ در نظر

  ). باشد برخوردار مي خود با مرتبط صنايع ساير با استوارتري پيشين و پسين
  

 شاغلين سرانه توليد) 9

 بـه عنـوان   و شود مي تعريف شاغلين تعداد به ها ستانده يا توليدات نسبت صورت به شاخص اين

  .شود مي گرفته نظر در كار نيروي وري بهره گيري اندازه براي معياري
  

 هزينه به درآمد) 10



 هر ارزش توليدات نسبت از دارد مستقيم ارتباط صنعتي هاي فعاليت سودآوري با كه شاخص اين

 كاالهـاي  تقاضـا بـراي   ميـزان  بيانگر نوعي به و آيد مي دست به صنعت آن كل هزينه به صنعت

  .باشد مي صنعتي
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  اشتغال حسب بر مكاني ضريب )11

ضريب مكاني بر حسب اشتغال، يا به عبارتي سهم كل اشتغال هر صنعت در منطقه به سـهم اشـتغال   

اي محسـوب   آن صنعت در كشور، در صورتي كه ايـن نسـبت بزرگتـر از يـك باشـد صـنعت پايـه       

باشـد  اي و در صـورتي كـه مسـاوي يـك      شود و اگر كوچكتر از يـك باشـد صـنعت غيـر پايـه      مي

  . شود خودكفا تلقي مي
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ie : اشتغال منطقه در صنعتi  

∑ ie :اشتغال منطقه در كل صنايع  

iE : اشتغال كشور در صنعتi 

∑ iE :اشتغال كشور در كل صنايع 
 

 افزوده ارزش پايه بر مكاني ضريب) 12

 منطقـه  اقتصادي يك هاي فعاليت از اي پاره صادراتي ماهيت شناسايي در اشتغال آمار از استفاده

 تفاوت اشتغال زيرا ارقام داشت خواهد دنبال به خامي و تقريبي نتايج هم شرايط بهترين در حتي

لحـاظ   را منطقـه  يـك  مختلـف  صـنايع  در كـار  سـرانه  وري بهره در تفاوت و مناطق وري بهره در

 مكـاني  ضـريب  شـاخص  محاسـبه  نيـز در  افـزوده  ارزش از مشكل تعديل اين منظور كند، به نمي

  :شود مي استفاده
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 بري سرمايه) 13

  .شده است تعريف سرانه افزوده ارزش از سرانه دستمزد تفاضل مبناي بر مذكور شاخص
 



  ... هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

  توليدات دهي بهره) 14

 آن يـا سـتانده   محصـول  ارزش بـه  صنعت يك افزوده ارزش نسبت از است عبارت شاخص اين

 رفتـه  فروش واحد محصول هر ازاي به آمده دست به ارزش افزوده مقدار دهنده نشان و صنعت

 برتـر،  تكنولوژي اختيار داشتن در نظير گوناگون داليل بر بنا كه صنايعي جهت اين از .باشد مي

 واحـد  هـر  ازاي قـرار بگيرنـد بـه    بـاالتري  سطح در شاخص اين نظر از، ...كار و  نيروي مهارت

  .نمايند خلق مي بيشتري افزوده ارزش توليد شده، محصول
  

  بندي صنايع استان يزد كاربرد مدل و رتبه -5

شاخص  ازچهارده ،1383تا  1380هاي استان يزد، براي سال صنعتي توسعه سطح ارزيابي منظور به

 و عاملي تحليل هاي روش تلفيق با تا است آن بر سعي مرحله اين در .استاستفاده شده  منتخب

 مختلف، هاي بخش )شده معرفي( منتخب هاي شاخص از استفاده و با عددي تاكسونومي

 .نماييم بندي رتبه نظر، مورد دوره رقمي براي دو كدهاي حسب بر را استان صنعتي هاي فعاليت

تشكيل  اوليه هاي شاخص ماتريس آماري خام هاي داده از استفاده با سال، هر براي بدين جهت

 اين نهايت خروجي در .گيرد مي قرار استفاده مورد عاملي تحليل روش ورودي عنوان به و شده

 مراحل مختلف و گذشته عددي تاكسونومي تكنيك مجراي از ورودي، عنوان به روش

غير  و همگن صنايع و تفكيك شناسايي منظور به .شود مي تشكيل همگني دامنه و بندي رتبه

شود  انجام مي مرحله طي چندين تحليل عاملي روش همگني، فواصل تشكيل به توجه با و همگن

 طي استان يزد دار مزيت همگن صنايع و غير همگن، همگن صنايع تفكيك از پس نهايت در و

 اولويت گروه در چهار و بندي رتبه اي، منطقه درون يك مقايسه از استفاده با مورد نظر هاي سال

 نسبي فراواني از استفاده بندي تقسيم اين مالك و معيار كه اند، بندي شده دسته چهارم تا اول

براي اختصار در جداول مربوط به مقادير  .باشد مي مختلف صنايع درجات برخورداري تجمعي

شده است كه نام صنعت و كد ها، به جاي نام صنايع از كد فعاليت اقتصادي صنعت استفاده  شاخص

  .ارائه شده است 1مربوطه در جدول 
  صنايع مورد بررسي و كد اقتصادي مربوطه: 1جدول 

  نام صنعت  كد اقتصادي  رديف

 غذائي وآشاميدني صنايع مواد  15  1

  
 توليد منسوجات  17  2

  



 
  .هاي مورد بررسي اين مطالعه حذف شده است هاي مورد نظر از ليست فعاليت آمار در سالبازيافت به دليل نبود فعاليت صنعتي  *

 

  1380نتايج سال  -5-1

هاي مربوط به اين سال محاسبه شده كه نتايج آن در  ، شاخص1380هاي سال  ابتدا با استفاده از داده

  .در پيوست شماره يك ارائه شده است 2جدول 

 فعاليت صنعتي استان 18تفكيك  به 1380 هاي سال اطالعات مربوط به شاخص ،مرحله اولين در

 مقادير فاكتور استخراج شده است كه داراي شده و سه به كار گرفته عاملي تحليل روش يزد در

درصد  3/85دهد فاكتورهاي انتخابي در مجموع  اين نتايج نشان مي. باشند يك مي از بزرگتر ويژه

كند كه نشان دهنده قدرت  هاي صنعتي را توجيه مي هاي فعاليت از تغييرات شاخص

گانه  توان نمره عاملي فاكتورهاي سه بنابراين مي. باشد دهندگي باالي فاكتورهاي مذكور مي توضيح

 فاكتورهاي استخراج روش كه است ذكر شايان. هاي صنعتي محاسبه نمود را به تفكيك فعاليت

 رنگ كردن پوست خزدار پوشاك وعمل آوردن و توليد  18  3

  
 يراق و توليد كفش آوردن چرم، ساخت كيف، چمدان، زين ودباغي و عمل   19  4

  
  حصيري مواد ني و و ساخت كاال از) مبلمان غير از(محصوالت چوبي وچوب پنبه،  چوب و توليد  20  5

 محصوالت كاغذي توليدكاغذ و  21  6

  
 هاي ضبط شده رسانه چاپ وتكثير انتشار،  22  7

  
 اي هاي هسته هاي نفت وسوخت صنايع توليد زغال كك، پااليشگاه  23  8

  
 محصوالت شيميايي و مواد صنايع توليد  24  9

  
 پالستيكي محصوالت الستيكي و توليد  25  10

  
 فلزي محصوالت كاني غير ساير توليد  26  11

  
 فلزات اساسي توليد  27  12

  
 تجهيزات آالت و ماشين محصوالت فلزي فابريكي بجز توليد  28  13

  
 تجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر آالت و ماشين توليد  29  14

  
 محاسباتي و حسابگر، آالت اداري ماشين توليد  30  15

  
 جاي ديگر بندي نشده در هاي برقي طبقه وانتقال برق ودستگاه آالت مولد ماشين توليد  31  16

  
 وسايل ارتباطيي ها تلويزيون ودستگاه و راديو توليد  32  17

  
 ساعت هاي مچي وانواع ديگر ابزاردقيق و ساعت ابزار اپتيكي و ابزارپزشكي و توليد  33  18

  
 نيم تريلر و تريلر وسايل نقليه موتوري، توليد  34  19

  
 نقل وسايل حمل و ساير توليد  35  20

  
 بندي نشده درجاي ديگر مصنوعات طبقه مبلمان و توليد  36  21

  



  ... هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

 مذكور عاملي فاكتورهاي هاي نمره اساس، همين بر. باشد مياصلي  هاي هاي روش مؤلفه موقت،

 نظر در عددي روش تاكسونومي ورودي عنوان به و گيرند مي قرار استفاده مورد كار ادامه براي

 توسعه سطح همگن، تعيين صنايع از پس كه است صورت بدين كار فرآيند .شوند مي گرفته

مركب تشكيل  فواصل اين مرحله ماتريس در. شود مي محاسبه مذكور هاي صنعتي فعاليت

 بررسي نتيجه در و فاصله همگني تعيين مركب فواصل ماتريس تشكيل از هدف. گردد مي

 مركب فواصل ماتريس بدين منظور، .باشد مي همگني لحاظ هاي صنعتي استان از وضعيت فعاليت

 محاسبه ،1380سال براي عاملي فاكتورهاي استخراجي نمرات از استفاده با مختلف، براي صنايع

 تحليل مراحل غير همگن، و همگن صنايع به منظور انجام دقيق و قابل اعتماد تفكيك. است شده

 مراحل در غير همگن صنايع بيشتر چه شناسايي هر جهت فواصل ماتريس تشكيل و عاملي

 كسب با مرحله امكان دارد يك يا چند فعاليت صنعتي هر در كه است انجام شده متعددي

بنابراين مراحل . شود غير همگن شناخته صنعت عنوان به ديگر صنايع با فاصله كمترين يا بيشترين

در اين سال طي چندين مرحله . تا تمامي صنايع باقيمانده همگن شوند شود فوق به حدي تكرار مي

 شده دربندي ن هاي برقي طبقه دستگاه انتقال برق و و آالت مولد ماشين صنايع توليد ،سازي همگن

 ابزار اپتيكي و پزشكي و ابزار محاسباتي، توليد و حسابگر آالت اداري و ماشين جاي ديگر، توليد

به عنوان  ،آشاميدني غذائي و ساعت و صنايع مواد انواع ديگر هاي مچي و دقيق و ساعت ابزار

اينجا همگن بودن يك صنعت در  الزم به ذكر است كه غير. صنايع غير همگن شناخته شدند

تواند به معناي جايگاه بسيار خوب آن  بلكه مي ،بودن جايگاه آن صنعت نيست به مفهوم بد ضرورتاً

بودن يك فعاليت به معناي همگن  بنابراين غير. باشد ،اي كه با ديگر صنايع دارد صنعت و فاصله

 .است )شخوب بودن جايگاه جهتبدي يا از  جهتيا از (فاصله يك صنعت با ساير صنايع استان 

هاي به دست آمده از  بر اساس آماره صنايع پس از تعيين صنايع همگن طي مراحل متعدد، اين

هاي به دست آمده  درجه نسبي تراكمي، فراواني شده و سپس بندي روش تاكسونومي عددي، رتبه

 توسعه درجات نسبي تراكمي فراوني بندي تقسيم كه مالك است ذكر شايان .شود محاسبه مي

 و برخورداري بيشترين Fiكه در اين حالت بزرگترين  Fi = l-fi. مي باشد (Fi)يافتگي 

اگر فراواني نسبي تراكمي در . را دارا است نسبي مزيت يا برخورداري كمترين Fiكوچكترين 

25.00فاصله  ≤< iH  50.025.0باشد در گروه اولويت اول و در صورتي كه ≤< H 

75.050.0باشد در گروه اولويت دوم و در حالتي كه  ≤< H  باشد در گروه اولويت سوم و



175.0اگر  ≤< iH بندي صنايع از نظر درجه برخورداري از  باشد در گروه چهارم اولويت

  . مزيت نسبي قرار خواهد گرفت

 KMO1اي به نام  حليل عامل از آمارهدر تحليل عاملي به منظور سنجش معناداري متغيرها جهت ت

نزديكتر  1كند و هر چقدر اين معيار به  صفر و يك تغيير ميبين  مارهقدار اين آم. شود استفاده مي

نتايج به دست آمده براي دوره مورد . باشد داري باالتر مجموعه متغيرها مي معنيي  دهنده باشد نشان

باشد  مي 0.6هاي مورد بررسي حدود  باً در تمامي سالدهنده آن است كه اين آماره تقري نظر نشان

داري نسبتاً باالي اين مجموعه متغيرها بوده و استفاده از  كه در سطح خوبي قرار دارد و بيانگر معني

  .كند تحليل عامل براي ساختن مقياس را توجيه مي
  

  1380بندي صنايع همگن استان يزد با استفاده از روش تلفيقي سال  رتبه: 2جدول

  

 نشان شده است ارائه )2(جدول  در كه 80 سال در استان همگن صنايع بندي رتبه از حاصل نتايج

 توليد و فلزي محصوالت كاني غير ساير توليد ،توليد منسوجاتصنايع  سال اين در كه دهد مي

 در برخورداري درجه بيشترين كسب با جاي ديگر بندي نشده در مصنوعات طبقه مبلمان و

آوردن چرم، ساخت كيف،  دباغي و عملهمچنين صنايع  .اند داشته جاي تا سوم اول هاي رتبه

________________________________________________________ 
1. Kaiser-Meyer-Olkin Test 

  نام فعاليت اقتصادي  رتبه
درجه 

  برخورداري

فراواني نسبي 

  تجمعي
  نام گروه

0183/0  1  توليد منسوجات  1   اولويت اول 

052/0  876/0  فلزي محصوالت كاني غير ساير توليد  2   اولويت اول 

095/0  424/0  جاي ديگر بندي نشده در مبلمان ومصنوعات طبقه توليد  3   اولويت اول 

145/0  421/0  وسايل ارتباطيي ها دستگاه تلويزيون و و راديو توليد  4   اولويت اول 

202/0  412/0  جاي ديگر بندي نشده در آالت وتجهيزات طبقه ماشين توليد  5   اولويت اول 

267/0  388/0  پالستيكي محصوالت الستيكي و توليد  6   اولويت دوم 

339/0  387/0  محصوالت كاغذي كاغذ و توليد  7   دوماولويت  

8  
 و ساخت كاال از) غير ازمبلمان(محصوالت چوبي وچوب پنبه،  چوب و توليد

  حصيري مواد ني و
332/0  417/0   اولويت دوم 

501/0  315/0  فلزات اساسي توليد  9   اولويت سوم 

590/0  314/0  تجهيزات آالت و ماشين جزه محصوالت فلزي فابريكي ب توليد  10   اولويت سوم 

685/0  288/0  محصوالت شيميايي و مواد صنايع توليد  11   اولويت سوم 

785/0  280/0  يراق و توليد كفش آوردن چرم، ساخت كيف، چمدان، زين و دباغي و عمل  12   اولويت چهارم 

890/0  269/0  نقل وسايل حمل و ساير توليد  13   اولويت چهارم 

  اولويت چهارم 1  258/0  هاي ضبط شده رسانه چاپ وتكثير انتشار،  14



  ... هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

 تكثير چاپ و انتشار،، نقل وسايل حمل و ساير توليد، يراق و توليد كفش چمدان، زين و

 اند كه اين صنايع ترين رتبه قرار گرفته با كمترين درجه برخورداري در پايين هاي ضبط شده رسانه

 عدم يا بيشترين مزيت نسبي اند كه به مفهوم كمترين چهارم قرار گرفته هاي اولويت گروه در

 .باشد نسبي آنها مي مزيت

 نمود بيان توان مي اند، لذا قرارگرفته اول اولويت گروه در صنعت پنج مطابق با جدول فوق تعداد

 صنايع اين .اند قرار داشته اول هاي اولويت گروه در همگن صنايع نسبي مزيت بيشترين كه

  .دارند 25/0و  صفر بين تراكمي نسبي فراواني
  

  1381نتايج سال  -5-2

هاي مربوط به اين سال محاسبه شده كه نتايج آن در  ، شاخص1381هاي سال  ابتدا با استفاده از داده

  .ارائه شده است 2جدول پيوست شماره 

 فعاليت صنعتي استان 17تفكيك  به 1381هاي سال  اطالعات مربوط به شاخص مرحله اولين در

فاكتور استخراج شده است كه در  تعداد چهار شد كه به كار گرفته عاملي تحليل روش يزد، در

نمايد كه نمايانگر  هاي صنعتي را توجيه مي هاي فعاليت درصد از تغييرات شاخص 18/92مجموع 

 هاي نمره اساس، همين بر. باشد دهندگي نرمال و باالي فاكتورهاي مذكور مي قدرت توضيح

روش  ورودي عنوان به و قرار گرفته استفاده مورد كار ادامه براي مذكور عاملي فاكتورهاي

 .شود مركب تشكيل مي فواصل در اين مرحله ماتريس. شوند مي گرفته نظر در عددي تاكسونومي

 ليدصنايع توبا استفاده از ماتريس فواصل مركب، سازي  در اين سال طي چندين مرحله همگن

توليد  جاي ديگر، بندي نشده در هاي برقي طبقه دستگاه انتقال برق و و آالت مولد ماشين

دقيق  ابزار ابزار اپتيكي و پزشكي و ابزار توليد منسوجات، توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي و

پس از تعيين  .همگن شناخته شدند ساعت به عنوان صنايع غير انواع ديگر هاي مچي و و ساعت

هاي به دست آمده از روش تاكسونومي  بر اساس آماره صنايع صنايع همگن طي مراحل متعدد، اين

شوند  هاي به دست آمده محاسبه مي درجه نسبي تراكمي، فراواني و سپس شده بندي عددي، رتبه

  .ارائه شده است 3كه نتايج آن در جدول 
  1381با استفاده از روش تلفيقي سال بندي صنايع همگن استان يزد  رتبه: 3جدول 

  نام فعاليت اقتصادي  رتبه
درجه 

  برخورداري

فراواني نسبي 

  تجمعي
  نام گروه

015/0  593/0  جاي ديگر بندي نشده در تجهيزات طبقه آالت و ماشين توليد  1   اولويت اول 



045/0  585/0  نقل وسايل حمل و ساير توليد  2   اولويت اول 

088/0  463/0  وسايل ارتباطيو  ها دستگاه و تلويزيون و راديو توليد  3   اولويت اول 

142/0  442/0  نيم تريلر و تريلر وسايل نقليه موتوري، توليد  4   اولويت اول 

207/0  440/0  پالستيكي محصوالت الستيكي و توليد  5   اولويت اول 

283/0  430/0  جاي ديگر بندي نشده در مصنوعات طبقه مبلمان و توليد  6   اولويت دوم 

370/0  385/0  هاي ضبط شده رسانه تكثير چاپ و انتشار،  7   اولويت دوم 

464/0  292/0  محصوالت شيميايي و مواد صنايع توليد  8   اولويت دوم 

564/0  240/0  تجهيزات آالت و ماشين جزه محصوالت فلزي فابريكي ب توليد  9   اولويت سوم 

668/0  167/0  فلزات اساسي توليد  10   سوم اولويت 

776/0  139/0  محصوالت كاغذي كاغذ و توليد  11 اولويت  

  چهارم

887/0  103/0  آشاميدني غذائي و صنايع مواد  12 اولويت  

  چهارم

يراق و توليد  آوردن چرم، ساخت كيف، چمدان، زين و دباغي و عمل  13

  كفش

اولويت  1  074/0

  چهارم

  

 نشان شده است ارائه 3جدول در كه 81 سال در استان همگن صنايع بندي رتبه از حاصل نتايج

 توليد، جاي ديگر بندي نشده در تجهيزات طبقه آالت و ماشين توليد سال صنايع اين در كه دهد مي

 نمودن با كسب وسايل ارتباطيو  ها تلويزيون ودستگاه و راديو توليدو  نقل وسايل حمل و ساير

 كاغذ و توليدهمچنين صنايع  .اند داشته جاي تا سوم اول هاي رتبه در برخورداري درجه بيشترين

آوردن چرم، ساخت كيف،  دباغي و عملو  آشاميدني غذائي و صنايع مواد، محصوالت كاغذي

اند  ترين رتبه قرار گرفته با كمترين درجه برخورداري در پايين يراق و توليد كفش چمدان، زين و

يا  مزيت نسبي و اين به مفهوم كمترين چهارم قرار دارند هاي اولويت گروه در كه اين صنايع

  .باشد نسبي آنها مي مزيت عدم بيشترين

 نمود بيان توان مي اند، لذا قرار گرفته اول اولويت گروه در صنعت پنج مطابق با جدول فوق تعداد

 صنايع اين .اند قرار داشته اول هاي اولويت گروه در همگن صنايع نسبي مزيت بيشترين كه

   .دارند 25/0و  صفر بين تراكمي نسبي فراواني
 

  1382نتايج سال  - 5-3

هاي مربوط به اين سال را محاسبه  ، شاخص1382هاي سال  در اين سال نيز ابتدا با استفاده از داده

  .پيوست ارائه شده است 3شده كه نتايج آن در جدول 



  ... هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

 صنعتي استان فعاليت 20تفكيك  به 1382 هاي سال اطالعات مربوط به شاخص مرحله اولين در

فاكتور استخراج شده  تعداد چهار شده و در اين مرحله به كار گرفته عاملي تحليل روش يزد با

. نمايد هاي صنعتي را توجيه مي هاي فعاليت درصد از تغييرات شاخص 48/86است كه در مجموع 

 در عددي روش تاكسونومي ورودي عنوان به مذكور عاملي فاكتورهاي هاي در اين مرحله نمره

با استفاده از اين ماتريس و طي . شود شده و سپس ماتريس فواصل مركب تشكيل مي گرفته نظر

هاي برقي  دستگاه انتقال برق و و آالت مولد ماشين صنايع توليد ،سازي همگنمراحل متعدد 

زغال  توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر، صنايع توليدجاي ديگر،  بندي نشده در طبقه

اي، توليد فلزات اساسي، توليد منسوجات و توليد  هاي هسته هاي نفت و سوخت كك، پااليشگاه

   .به عنوان صنايع غير همگن شناخته شدندساير محصوالت كاني غير فلزي 

هاي به دست آمده از روش تاكسونومي عددي  پس از تعيين صنايع همگن، صنايع بر اساس آماره

نتايج به . شود هاي به دست آمده محاسبه مي درجه نسبي تراكمي فراواني و سپس شده بندي رتبه

  .ارائه شده است 4دست آمده در جدول 
  

  1382بندي صنايع همگن استان يزد با استفاده از روش تلفيقي سال  رتبه: 4جدول 

  

  نام فعاليت اقتصادي  رتبه
درجه 

  برخورداري

فراواني نسبي 

  تجمعي
  نام گروه

 هاي مچي و دقيق و ساعت ابزار ابزار اپتيكي و پزشكي و ابزار توليد  1

  ساعت انواع ديگر

670/0  012/0   اولويت اول 

يراق و  آوردن چرم، ساخت كيف، چمدان، زين و دباغي و عمل  2

  توليد كفش

638/0  036/0   اولويت اول 

0717/0  611/0  وسايل ارتباطيو  ها دستگاه تلويزيون و و راديو توليد  3   اولويت اول 

117/0  573/0  جاي ديگر بندي نشده در تجهيزات طبقه آالت و ماشين توليد  4   اولويت اول 

و ) مبلمـان  غيـر از (چـوب پنبـه،    محصـوالت چـوبي و   چـوب و  توليد  5

  حصيري مواد ني و ساخت كاال از

546/0  173/0   اولويت اول 

239/0  538/0  محاسباتي و حسابگر آالت اداري و ماشين توليد  6   اولاولويت  

314/0  516/0  محصوالت كاغذي كاغذ و توليد  7   اولويت دوم 

398/0  424/0  جاي ديگر بندي نشده در مصنوعات طبقه مبلمان و توليد  8   اولويت دوم 

488/0  372/0  پالستيكي محصوالت الستيكي و توليد  9   اولويت دوم 

584/0  336/0  هاي ضبط شده رسانه تكثير چاپ و انتشار،  10   اولويت سوم 

684/0  226/0  نقل وسايل حمل و ساير توليد  11   اولويت سوم 

788/0  183/0  تجهيزات آالت و ماشين جزه محصوالت فلزي فابريكي ب توليد  12   اولويت چهارم 

894/0  125/0  آشاميدني غذائي و صنايع مواد  13   اولويت چهارم 

  اولويت چهارم 1  04/0  محصوالت شيميايي و مواد صنايع توليد  14



 نشان، هدش هئارا )2( جدول در كه 80 سال در استان همگن صنايع بندي رتبه از حاصل نتايج

 هاي مچي و دقيق و ساعت ابزار ابزار اپتيكي و پزشكي و ابزار سال صنايع توليد اين در كه دهد مي

يراق و توليد كفش  ساعت، دباغي و عمل آوردن چرم، ساخت كيف، چمدان، زين و انواع ديگر

 درجه بيشترين نمودن كسب با وسايل ارتباطيو  ها دستگاه تلويزيون و و راديو ليدو تو

محصوالت فلزي  همچنين صنايع توليد .اند داشته جاي تا سوم اول هاي رتبه در برخورداري

 و مواد صنايع توليد و آشاميدني غذائي و صنايع مواد ،تجهيزات آالت و ماشين جزه فابريكي ب

 اند كه اين صنايع ترين رتبه قرار گرفته با كمترين درجه برخورداري در پايينمحصوالت شيميايي 

 عدم يا بيشترين مزيت نسبي اند كه به مفهوم كمترين چهارم قرار گرفته هاي اولويت گروه در

  .باشد نسبي آنها مي مزيت

 بيان توان مي اند، لذا گرفته قرار اول اولويت گروه در صنعت مطابق با جدول فوق تعداد شش

 صنايع اين .اند قرارداشته اول هاي اولويت گروه در همگن صنايع نسبي مزيت بيشترين كه نمود

   .دارند 25/0و  صفر بين تراكمي نسبي فراواني
  

  1383نتايج سال  -5-4

هاي مربوط به اين سال محاسبه شده  ، شاخص1383هاي سال  در اين سال نيز ابتدا با استفاده از داده

  .پيوست ارائه شده است 4نتايج آن در جدول شماره كه 

فعاليت  20تفكيك  به 1383 هاي سال با استفاده اطالعات مربوط به شاخص مرحله اولين در

فاكتور استخراج شده كه در  تعداد چهار عاملي، تحليل روش يزد و به كارگيري صنعتي استان

در اين مرحله . نمايد صنعتي را توجيه ميهاي  هاي فعاليت درصد از تغييرات شاخص 94/85مجموع 

عاملي فاكتورهاي مذكور به عنوان ورودي تاكسونومي و با تشكيل ماتريس  هاي با استفاده از نمره

 ،سازي در اين سال طي چندين مرحله همگن. شوند فواصل مركب، صنايع همگن شناسايي مي

 جاي ديگر، بندي نشده در برقي طبقه هاي دستگاه انتقال برق و و آالت مولد ماشين صنايع توليد

رنگ كردن پوست خزدار و دباغي و عمل آوردن چرم، ساخت  عمل آوردن و پوشاك و وليدت

پس از  .يراق و توليد كفش به عنوان صنايع غير همگن شناخته شدند كيف، چمدان، زين و

تاكسونومي عددي، هاي به دست آمده از روش  بر اساس آماره صنايع شناخت صنايع همگن، اين

نتايج به . شود هاي به دست آمده محاسبه مي درجه نسبي تراكمي فراواني شده و سپس بندي رتبه

  .ارائه شده است 5دست آمده در اين مرحله، در جدول 



  ... هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

  
  1383رتبه بندي صنايع همگن استان يزد با استفاده از روش تلفيقي سال : 5جدول 

  

 نشان، هدش هئارا 5 جدول در كه 83 سال در استان همگن صنايع بندي رتبه از حاصل نتايج

 و توليد فلزي، توليد منسوجات محصوالت كاني غير ساير سال صنايع توليد اين در كه دهد مي

همچنين  .ندردا جاي تا سوم اول هاي رتبه در برخورداري درجه بيشترين كسب با فلزات اساسي

وسايل نقليه  توليد ، ومحصوالت كاغذي كاغذ و توليد ،نقل وسايل حمل و ساير صنايع توليد

 هاي اولويت گروه در وترين رتبه  نيم تريلر با كمترين درجه برخورداري در پايين و ريلرت موتوري،

 .باشد نسبي آنها مي مزيت عدم يا بيشترين مزيت نسبي اند كه به مفهوم كمترين چهارم قرار گرفته

 كه گفت توان مي لذااند،  قرارگرفته اول اولويت گروه در صنعت پنج مطابق جدول فوق تعداد

 فراواني صنايع اين .اند قرارداشته اول هاي اولويت گروه در همگن صنايع نسبي مزيت بيشترين

   .دارند 25/0و  صفر بين تراكمي نسبي
  

  نام فعاليت اقتصادي  رتبه
درجه 

  رداريبرخو

فراواني نسبي 

  تجمعي
  نام گروه

011/0  567/0  فلزي محصوالت كاني غير ساير توليد  1   اولويت اول 

033/0  531/0  توليد منسوجات  2   اولويت اول 

064/0  417/0  فلزات اساسي توليد  3   اولويت اول 

100/0  295/0  پالستيكي الستيكي و محصوالت توليد  4   اولويت اول 

5  
و ) غير ازمبلمان(محصوالت چوبي وچوب پنبه،  چوب و توليد

  حصيري مواد ني و ساخت كاال از
291/0  143/0   اولويت اول 

191/0  286/0  جاي ديگر بندي نشده در آالت وتجهيزات طبقه ماشين توليد  6   اولويت اول 

244/0  255/0  محصوالت شيميايي و مواد صنايع توليد  7   اولويت اول 

302/0  251/0  وسايل ارتباطي ها تلويزيون ودستگاه و راديو توليد  8   اولويت دوم 

365/0  221/0  جاي ديگر بندي نشده در مبلمان ومصنوعات طبقه توليد  9   اولويت دوم 

10  
هاي مچي  دقيق و ساعت ابزار ابزار اپتيكي و پزشكي و ابزار توليد

  ساعت وانواع ديگر
211/0  432/0   اولويت دوم 

504/0  207/0  تجهيزات آالت و ماشين جزه فلزي فابريكي بمحصوالت  توليد  11   اولويت سوم 

579/0  193/0  آشاميدني غذائي و صنايع مواد  12   اولويت سوم 

13  
هاي  سوخت هاي نفت و صنايع توليد زغال كك، پااليشگاه

  اي هسته
178/0  658/0   اولويت سوم 

739/0  151/0  هاي ضبط شده رسانه تكثير چاپ و انتشار،  14   اولويت سوم 

824/0  131/0  نقل روسايل حمل و ساي توليد  15   اولويت چهارم 

911/0  124/0  محصوالت كاغذي توليدكاغذ و  16   اولويت چهارم 

  اولويت چهارم 1  073/0  نيم تريلر و تريلر وسايل نقليه موتوري، توليد  17
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 همگن دسته صنايع دو به را يزد استان صنايع ،مطالعه اين در استفاده مورد هاي تكنيك و الگوها

 ديگر با زياد اختالف وجود ليلد به استان همگن صنايع كه طوري به نمود، تقسيم همگن غير و

 اساس بر )همگن( باقيمانده صنايع بندي رتبه و گرديده متمايز منتخب هاي شاخص نظر از صنايع

 درج همگن صنايع بندي رتبه عنوان تحت جداولي در نموده، كسب برخورداري درجه يا مزيت

 گروه در شده فهرست صنايع .اند گرديده بندي دسته چهارم تا اول اولويت هاي گروه در و

 خود به را برخورداري درجه يا مزيت بيشترين سال هر در كه هستند صنايعي اول هاي اولويت

 كاهش يا افزايش نظير سال هر در موجود خاص شرايط به توجه با البته و اند داده اختصاص

 توليد بر حاكم شرايط و شاغل افراد ها، كارگاه تعداد كاهش يا افزايش گذاري، سرمايه ارزش

 در صنعتي هاي فعاليت بندي رتبه  ...و بازارها تقاضاي و عرضه هاي كشش از اعم محصوالت

به منظور مقايسه نتايج به دست آمده در  .است هدش نوساناتي دستخوش همگن صنايع گروه

  ).اند صنايع ناهمگن نيز مشخص شده(ارائه شده است  6جدول شماره  هاي قبل، اين نتايج در بخش
  مقايسه بين نتايج روش تلفيقي طي دوره مورد بررسي: 6جدول 

  83رتبه   82رتبه   81رتبه   80رتبه   نام صنعت  رديف

  12  13  12  ناهمگن  غذائي وآشاميدني صنايع مواد  1

  2  ناهمگن  ناهمگن  1  توليد منسوجات  2
  ناهمگن  *  *  *  رنگ كردن پوست خزدار عمل آوردن و پوشاك و توليد  3
يـراق و   دباغي و عمل آوردن چرم، ساخت كيف، چمدان، زين و  4

  توليد كفش
  ناهمگن  2  13  12

و ) غيـر ازمبلمـان  (چوب پنبـه،   محصوالت چوبي و چوب و توليد  5
  حصيري مواد ني و ساخت كاال از

8  *  5  5  

  16  7  11  7  كاغذيمحصوالت  كاغذ و توليد  6
  14  10  7  14  هاي ضبط شده رسانه تكثير چاپ و انتشار،  7
هــاي  سـوخت  هــاي نفـت و  صـنايع توليـد زغــال كـك، پااليشـگاه      8

  اي هسته
  13  ناهمگن  *  *

  7  14  8  11  محصوالت شيميايي و مواد صنايع توليد  9
  4  9  5  6  پالستيكي محصوالت الستيكي و توليد  10
  1  ناهمگن  ناهمگن  2  فلزي محصوالت كاني غير ساير توليد  11
  3  ناهمگن  10  9  فلزات اساسي توليد  12
  11  12  9  10  تجهيزات آالت و ماشين جزه محصوالت فلزي فابريكي ب توليد  13
  6  4  1  5  جاي ديگر بندي نشده در تجهيزات طبقه آالت و ماشين توليد  14
  *  6  *  ناهمگن  محاسباتي و حسابگر آالت اداري و ماشين توليد  15
بندي  هاي برقي طبقه انتقال برق ودستگاه و آالت مولد ماشين توليد  16

  جاي ديگر نشده در
  ناهمگن  ناهمگن  ناهمگن  ناهمگن

  8  3  3  4  وسايل ارتباطيي ها دستگاه تلويزيون و و راديو توليد  17



  ... هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

مچـي  هاي  دقيق و ساعت ابزار ابزار اپتيكي و پزشكي و ابزار توليد  18
  ساعت انواع ديگر و

  10  1  ناهمگن  ناهمگن

  17  ناهمگن  4  *  نيم تريلر و تريلر وسايل نقليه موتوري، توليد  19
  15  11  2  13  وسايل حمل ونقل ساير توليد  20
  9  8  6  3  جاي ديگر بندي نشده در مصنوعات طبقه مبلمان و توليد  21

  .اند بندي خارج شده در آن سال از فرآيند رتبهصنايعي كه به دليل نبود آمار و اطالعات *          
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صنايع توليد منسوجات و كه در ميان صنايع مختلف در استان يزد، دهد  نشان مي اين تحقيقنتايج 

 83و  80هاي  كه در سال طوريه ب ،فلزي از باالترين مزيت برخوردار هستند محصوالت كاني غير

 صنايع غير ءجز 82و  81هاي  اين دو صنعت طي سال. اند كسب نمودهرا هاي اول و دوم  رتبه

هاي صنعتي و مزيت  با ديگر بخشصنعت، اختالف زياد اين دو اند كه نمايانگر  قرار گرفتههمگن 

   . استباالي 

 ميان در استان صنعت بخش افزوده ارزش خلق درصد باالترين همواره بررسي مورد دوره طي

 الي 80هاي  كه طي سال طوريه ب ،داشته اختصاص به بخش كاني غير فلزي صنعتي، هاي فعاليت

زوده بخش صنعت استان يزد به اين فعاليت صنعتي اختصاص فدرصد از كل ارزش ا 30حدود  83

نفر  8000 تقريباً 1380همچنين در اين بخش در سال . داشته است كه نشان از مزيت باالي آن دارد

 ،نفر در سال رسيده 10000به  1383در سال اند كه اين روند با رشد چشمگيري  مشغول به كار بوده

بنابراين بخش توليد . درصد از كل اشتغال صنعت را به خود اختصاص داده است 35كه  نحويه ب

   .باشد كاني غير فلزي داراي باالترين مزيت نسبي در استان يزد مي

 37ميليون ريال كه معادل  88000حدود  1380سال در ، گذاري در اين بخش روند سرمايهدر مورد 

 .بخش صورت گرفته است ندر اي ،دهوگذاري انجام شده در صنعت استان ب درصد از كل سرمايه

به  83گذاري اين بخش در سال  سرمايهداده به نحوي كه ادامه  صعودي خودسير روند به اين 

. باشد گذاري صنعت استان مي مايهدرصد از كل سر 42ميليون ريال رسيده كه حدود  325000

گذاري  بيشترين سرمايهبوده به طوري كه به اين بخش متناسب با مزيت نسبي آن توجه  بنابراين

  . صنعت در بخش توليد كاني غير فلزي بوده است

 9000حدود استان منسوجات در بخش اشتغال . اما در بخش منسوجات شاهد روند ديگري هستيم

يكي از اين بخش شود يعني  درصد از كل اشتغال صنعت استان را شامل مي 35كه حدود  است نفر

درصد از ارزش افزوده ايجاد  20طور حدود ن همي. ي استان استاز هاي اشتغال بخش ترين مهم

   .استشده در بخش صنعت متعلق به اين بخش 



گذاري در اين بخش در استان  شاهد كاهش سهم سرمايه ،باال بودن مزيت نسبي اين بخش رغمبه 

 گذاري درصد از كل سرمايه 42حدود  1380در سال  گذاري اين بخش سهم سرمايه. هستيميزد 

  . درصد تقليل يافته است 16به  1383اين سهم در سال كه استان بوده 

 در دليل به يزد استان .استبخش توليد فلزات اساسي هاي استان،  ترين بخش يكي ديگر از مهم

 توليد صنعت در توليدي واحدهاي وجود و بيعيطاز نظر منابع  وسيع امكانات داشتن ياراخت

 بااليي مزيت هاي اخير، طي سال گرفته انجام هاي گذاري سرمايه دليله ب همچنين و اساسي فلزات

كه رتبه اين بخش صنعتي از اين حيث از  طوريه نموده ب كسب اساسي فلزات توليد صنايع در را

 يكي عنوان به را تواند يزد و ادامه اين امر مي ارتقاء يافته است 1383در سال  3به  1380سال در  9

  . نمايد مطرح كشور اين بخش در مهم هاي قطب از

كل صنعت استان بوده ارزش افزوده درصد از  7حدود  80سهم ارزش افزوده اين بخش در سال 

 80سهم اشتغال اين صنعت در سال . ه استدرصد افزايش يافت 16به ، 83كه اين سهم در سال 

  .درصد از كل اشتغال صنعت استان كاهش يافته است 5/4به  83درصد بوده كه در سال  6 حدود

مزيت باالي اين بخش صنعتي و ارزش افزوده بسيار زيادي كه عايد استان و اقتصاد كشور رغم به 

 3حدود  80كه در سال  م به طورياي گذاري در اين بخش بوده شاهد كاهش سرمايه ،نمايد مي

اين سهم به  83گذاري صنعت استان متعلق به اين بخش بوده ولي در سال  درصد از كل سرمايه

هاي ماقبل  هاي سال گذاري دليل سرمايهه افزايش ارزش افزوده نيز ب. درصد رسيده است 3كمتر از 

ادامه نيافته است و اين امر  83تا  80 هاي در سال گذاري افزايش سرمايه روند ولي باشد مياين دوره 

  .ها با درجه برخورداري بخش توليد فلزات اساسي دارد ريزي هنيز نشان از عدم همسويي برنام

توليد محصوالت الستيكي  :طبق نتايج اين تحقيق داراي مزيت نسبي هستند نيز هاي ديگري بخش

 ني و و ساخت كاال از) ر ازمبلمانغي(چوب پنبه،  محصوالت چوبي و چوب و و پالستيكي، توليد

را به ذبا نگاهي گ،كه جاي ديگر بندي نشده در تجهيزات طبقه آالت و ماشين حصيري و توليد مواد

به طور مثال بخش توليد . شويم مي ها اين بخشعدم توجه كافي به  متوجهها  آمار و ارقام اين بخش

ت استان را ايجاد عفزوده كل صندرصد ارزش ا 5محصوالت الستيكي و پالستيكي كه حدود 

گذاري اين بخش در سال  سهم سرمايه. گذاري مواجه بوده است نمايد با كاهش سهم سرمايه مي

  .به كمتر از يك درصد كاهش يافته است 1383اين سهم در سال  كه بوده درصد 5حدود  1380

اسـت كـه از نظـر مزيـت نسـبي      محصوالت شيميايي  و مواد صنايع توليد ،هاي ديگر از جمله بخش

ارتقـاء يافتـه    1383در سـال   7به رتبه  1380در سال  11رتبه ارتقاء رتبه داشته است به نحوي كه از 



  ... هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

بخـش   هـاي اخيـر توسـط    در سـال كـه  اسـت  هاي قابـل تـوجهي    گذاري سرمايهعلت اين امر . است

 7/5 بـه  80 درصـد در سـال   7/1سهم ارزش افـزوده ايـن بخـش از    . صورت گرفته استخصوصي 

افزايش يافته كه نشان از ايجاد ارزش افزوده بـاالي ايـن صـنعت نسـبت بـه كـل        83درصد در سال 

درصـد بـوده    1حدود  80گذاري اين بخش از كل صنعت استان در سال  سهم سرمايه. صنعت دارد

  . درصد افزايش يافته است 7/4 به 1383كه اين رقم در سال 

 ر ايـن قسـمت مـورد توجـه و بررسـي قـرار گيـرد بخـش توليـد         هـايي كـه بايسـتي د    از ديگر بخش

باشد كـه در   مي ،جاي ديگر بندي نشده در هاي برقي طبقه دستگاه انتقال برق و و آالت مولد ماشين

ي قابـل   نكتـه . بندي خـارج شـده اسـت    رتبه فرآيند هاي مورد بررسي ناهمگن بوده و از تمامي سال

. بـوده اسـت  اين صنعت با ديگر صـنايع  زياد  ل اختالف بسيارذكر اين است كه اين ناهمگني به دلي

هــاي ايــن بخــش شــامل توليــد موتورهــاي بــرق و ژنراتــور و ترانســفورماتور، توليــد  زيـر مجموعــه 

هـا و   هـا و پيـل   بنـدي شـده، توليـد انبـاره     هاي توزيع و كنترل برق، توليد سيم و كابل عـايق  دستگاه

هـاي   گـذاري  سـرمايه  .لكتريكي و تجهيـزات روشـنايي هسـتند   هاي ا هاي اوليه و توليد المپ باطري

 ،باعث ارتقاي جايگاه اين صـنعت در اسـتان شـده اسـت     كهها صورت گرفته  عظيمي در اين بخش

بنـدي شـده و توليـد     هـاي توليـد سـيم و كابـل عـايق      خصـوص در بخـش  ه بـ هـا   گذاري اين سرمايه

 دهد نشان مياطالعات به دست آمده . باشد ميهاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي چشمگير  المپ

ايـن  كـه   ،درصـد بـوده   6حدود  80گذاري اين بخش از كل صنعت استان در سال  سهم سرمايه كه

هـاي آينـده    در سـال  در صورت ادامه ايـن رونـد،   درصد رسيده است كه 23به  1383سهم در سال 

  .شاهد رشد بيشتر اين صنعت خواهيم بود
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پرداخته شد و  1383الي  1380هاي  ين تحقيق به بررسي مزيت نسبي صنايع استان يزد طي سالدر ا

هايي كه در اين ارتباط محاسبه گرديد، با استفاده از روش تلفيقي  صنايع مذكور به استناد شاخص

نتايج حاكي از . بندي شد باشد رتبه تاكسونومي عددي كه روشي قابل اطمينان مي تحليل عاملي و

هاي مذكور  آن است كه صنايع كاني غير فلزي، توليد فلزات اساسي و توليد منسوجات طي سال

اند، البته اولويت و رتبه آنها طي دوره مورد  نسبت به ديگر صنايع از مزيت بيشتري برخوردار بوده

هاي  گذاري همچنين مقايسه نتايج اين مطالعه با سياست. بررسي دچار تغييراتي نيز شده است

صورت گرفته در بخش صنعت، بيانگر اين امر است كه در بسياري از موارد به درجه برخورداري 



اي توجهي نشده است و تا حدود زيادي عدم همسويي ميان صنايع  هاي منطقه ريزي صنايع در برنامه

 با مزيت باال و تخصيص منابع وجود دارد و اين نشان از عدم توجه كافي به مقوله مزيت نسبي در

با توجه به اين كه بر طبق نظريه مزيت نسبي، هر منطقه يا . ها بوده است گذاري بندي سرمايه اولويت

كشور بايد به سمت ايجاد تخصص و توليد محصوالتي كه در آن مزيت دارد حركت نمايد، لذا 

ي قادر اين استراتژ. هاي استان صورت گيرد ها با توجه مزيت گذاري در استان يزد نيز بايد سرمايه

گذاري بيشتر  است ميزان توليد و ارزش افزوده استان را با سرعت بيشتري ارتقا بخشيده و با سرمايه

تواند منجر به پيشرفت و شكوفايي بيش از پيش  اين فرآيند مي. زمينه اشتغال بيشتري را فراهم نمايد

يزد در اين زمينه پيشنهاد  مدت استان توان به عنوان راهبرد بلند آنچه مي. استان يزد و منطقه شود

گذاري  دار در استان، حركت به سمت توسعه و گسترش آنها و سرمايه نمود شناخت صنايع مزيت

هاي مالي موجود  باشد تا با توجه به محدوديت هاي صنعتي مرتبط با اين صنايع مي بر روي خوشه

مدت تغيير چنداني  در كوتاههاي نسبي يك منطقه  مزيت. برداري را حاصل نمود بتوان بهترين بهره

توان با توجه به نتايج اين تحقيق و انجام تحقيقات هدفمند ديگر،  نخواهد كرد، بنابراين مي

مدت  هايي كه مسير بلند گذاري در استان را تدوين نمود؛ سياست هاي كلي سرمايه سياست

  . نمايد گذاري و توسعه اقتصادي منطقه و استان را تبيين مي سرمايه
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  ... هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

  استان يزد مورد استفاده در روش تلفيقي 1380هاي  هاي مربوط به داده جدول مقادير شاخص: 1پيوست شماره 

  كد
شاخص 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 0.141 0.6 0.57 0.87 0.4 20.3 
0.040

9 
0.122 260.6 1.08 0.45 0.447 22.8 0.14 

17 5.819 2.43 1.1 0.98 0.89 3.5 
0.216

3 
0.224 95.44 1.04 2.37 4.54 14.6 0.35 

19 0.021 0.08 1.73 1.82 1.02 42.2 
0.002

5 
0.008 155.7 1.37 0.17 0.513 42.6 0.36 

20 0.008 0.4 0.46 0.94 0.92 8.17 
0.000

2 
0.003 42.22 1.24 0.05 0.039 8.58 0.42 

21 0.137 0.49 0.5 0.91 1.06 15.4 0.006 0.023 77.92 1.25 0.62 0.533 18.1 0.4 

22 0 0 0.36 0.74 0.56 9.1 
0.000

1 
0.003 55.88 1.19 0.04 0.023 9.1 0.32 

24 0.018 0.33 0.43 0.67 0.81 67.3 
0.017

1 
0.025 195.5 1.53 0.14 0.101 76.9 0.48 

25 0.53 0.41 0.85 0.85 0.67 21.1 
0.058

5 
0.051 208.3 1.11 1.67 2.453 28 0.23 

26 3.062 2.47 0.76 0.93 0.73 19.4 
0.223

3 
0.306 116.9 1.2 1.78 2.352 33.5 0.42 

27 0.18 0.55 0.5 0.64 0.72 37.7 
0.070

6 
0.025 255.2 1.17 0.72 0.621 42.9 0.27 

28 0.547 0.97 0.75 0.94 0.45 36 0.046 0.074 230.5 1.19 0.82 1.067 40.8 0.25 

29 0.134 0.56 0.52 0.6 0.95 8.52 
0.021

5 
0.048 71.51 1.14 0.51 0.456 10.3 0.4 

30 0.314 0.27 1.54 2.37 1.05 133 
0.003

7 
0.003 282 1.89 0.82 2.206 133 0.51 

31 2.065 0.48 2.44 1.67 0.85 153 
0.273

6 
0.045 536.1 1.4 1.94 8.204 160 0.36 

32 0.088 2.52 0.44 0.57 0.97 10.3 
0.000

7 
0.003 132.2 1.08 0.09 0.066 22.4 0.3 

33 0.028 0.04 1.19 1.29 1.13 40.1 
0.008

3 
0.008 106.8 1.6 0.68 1.403 40.5 0.51 

35 0.031 0.18 0.48 0.93 0.66 22.7 
0.004

5 
0 131.5 1.21 0.39 0.329 23.5 0.27 

36 0.134 0.2 0.47 0.89 0.95 10.6 
0.006

3 
0.014 47.6 1.29 1.51 1.24 11.2 0.42 

 اي هاي هسته سوخت هاي نفت و صنايع توليد زغال كك، پااليشگاه، رنگ كردن پوست خزدار عمل آوردن و پوشاك و توليدهاي صنعتي  فعاليت *

هاي سال  هاي صفر، از ليست فعاليت هاي آنها به دليل داده به دليل نبود آمار و يا نامعين شدن شاخص نيم تريلر و تريلر وسايل نقليه موتوري، توليدو 

  .اند حذف شده 1380

  

  

  

  استان يزد مورد استفاده در روش تلفيقي 1381هاي  هاي مربوط به داده جدول مقادير شاخص: 2پيوست شماره 



 كد

شاخص 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 0.102 0.2 0.46 0.77 0.62 21.7 0.0304 0.105 173.9 1.14 0.47 0.284 22.9 0.21 

17 2.585 3.26 0.13 0.11 0.11 24.2 0.1957 0.207 110.9 1.28 2.66 0.445 26.9 0.44 

19 0.465 1.39 1.24 1.75 0.67 35.1 0.001 0.006 211.8 1.2 0.12 0.188 40.6 0.25 

21 0.097 0.19 0.4 0.9 0.63 10.7 0.0028 0.021 103 1.12 0.55 0.289 11.2 0.23 

22 0 0 1.09 2.44 1.08 78.2 0.0004 0.003 175.8 1.8 0.03 0.037 78.2 0.5 

24 0.207 0.74 0.67 1.35 0.78 154 0.0269 0.033 388.3 1.66 0.18 0.158 163 0.46 

25 2.285 0.59 1.02 1.19 0.88 53.7 0.0662 0.048 222 1.32 1.61 2.169 60.3 0.36 

26 0.402 0.13 0.71 0.9 0.82 28.3 0.1841 0.297 117.5 1.32 1.91 1.783 37.2 0.47 

27 0.382 0.75 0.27 0.46 0.59 21.1 0.0329 0.033 187.2 1.13 0.81 0.286 23.1 0.24 

28 1.213 0.68 1.45 1.35 0.71 73.8 0.0419 0.075 305.4 1.32 0.53 1.001 79.2 0.34 

29 0.363 0.53 0.64 1.02 1.18 24.7 0.0197 0.048 84.47 1.41 0.45 0.381 26.9 0.5 

31 2.892 0.14 4.34 4.38 1.52 349 0.3828 0.045 614.7 2.31 1.97 11.2 353 0.61 

32 0 0 0.81 1.2 1.73 68.9 0.0011 0.003 157.7 1.78 0.09 0.1 68.9 0.55 

33 5.358 2.5 1.17 1.26 1.15 22.2 0.006 0.009 113.4 1.24 0.79 1.204 37.6 0.48 

34 0.0001 0.03 0.11 0.27 1.56 4.43 0.0003 0.003 42.73 1.12 0.01 0.002 4.53 0.43 

35 0.727 2.05 0.42 0.98 1.2 20.2 0.0033 0.012 74.24 1.37 0.36 0.199 22.5 0.47 

36 2.243 1.74 0.56 0.72 0.83 4.34 0.0045 0.015 58.55 1.08 0.99 0.723 9.44 0.37 
و ) مبلمان غير از(چوب پنبه،  چوبي و محصوالت چوب و توليد، رنگ كردن پوست خزدار و نعمل آورد پوشاك و توليدهاي اقتصادي  فعاليت *

 و حسابگر آالت اداري و ماشين توليدو  اي هاي هسته سوخت هاي نفت و صنايع توليد زغال كك، پااليشگاه، حصيري مواد ني و ساخت كاال از

  .اند حذف شده 1381هاي سال  هاي صفر، از ليست فعاليت هاي آنها به دليل داده به دليل نبود آمار و يا نامعين شدن شاخص محاسباتي

  

  

  استان يزد مورد استفاده در روش تلفيقي 1382هاي  هاي مربوط به داده جدول مقادير شاخص: 3پيوست شماره 

 كد
شاخص 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 0.202 0.75 0.46 0.64 0.67 16.5 0.0367 0.132 184.5 1.1 0.5 0.394 20.6 0.21 

17 4.595 1.4 0.99 0.84 1.04 4.86 0.1871 0.198 121.6 1.04 2.81 4.764 20.5 0.39 

19 0.007 0.01 1.44 1.63 1.45 66.9 0.0034 0.004 186 1.56 0.36 0.876 66.9 0.44 

20 0.885 5.91 0.43 0.87 0.96 0.47 0.0008 0.009 55.69 1.01 0.29 0.218 12.6 0.47 

21 1.525 2.32 0.97 1.31 0.93 24.8 0.0099 0.028 242.6 1.11 0.58 0.954 59 0.33 

22 0.003 0.47 0.29 0.53 0.74 1.5 7E-05 0.002 38.55 1.04 0.02 0.011 2.3 0.45 

23 0.011 0.5 0.46 1.87 0.81 407 0.0034 0.002 1048 1.64 0.04 0.032 412 0.41 

24 0.07 0.52 0.36 0.72 0.39 61.6 0.0261 0.038 518.6 1.13 0.32 0.196 74.6 0.18 

25 1.14 0.98 0.74 0.7 0.8 20.1 0.0425 0.055 200.2 1.11 1.34 1.696 27.4 0.28 

26 3.958 2.26 0.75 0.94 0.81 32 0.2671 0.304 153.2 1.26 2 2.542 51.5 0.48 

27 0.11 0.15 0.88 1.72 1.03 196 0.1392 0.023 490.7 1.66 0.71 1.06 202 0.46 

28 1.095 1.47 0.82 1.04 0.51 35.7 0.0411 0.081 296.1 1.14 0.78 1.083 43.1 0.22 

29 0.101 0.31 0.68 0.84 1.26 28.2 0.0219 0.043 105.7 1.36 0.4 0.467 29.7 0.5 

30 0 0 0.29 0.33 1.46 -1.54 0.0002 0.002 31.77 0.95 0.36 0.178 -1.5 0.51 

31 3.445 0.74 2.31 1.65 0.89 158 0.2018 0.032 722.8 1.28 1.72 6.753 180 0.31 



  ... هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي  بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت رتبه

32 0.167 1.38 0.56 1.05 1.53 40.6 0.0015 0.004 147.9 1.38 0.18 0.176 47.7 0.44 

33 2.062 3.62 0.86 0.77 1.03 8.2 0.0046 0.006 113.4 1.08 0.56 0.828 25.5 0.47 

34 0.253 18.7 0.2 0.38 1.16 -44.2 0.0033 0.006 142.9 0.76 0.06 0.02 23.4 0.32 

35 0.135 1.64 0.25 0.53 0.62 24.4 0.0037 0.015 134.7 1.22 0.28 0.12 28.2 0.33 

36 0.089 0.16 0.53 0.7 0.87 14.2 0.0056 0.015 78.9 1.22 0.9 0.813 14.5 0.38 
هـاي   هـاي آنهـا بـه دليـل داده     به دليل نبود آمار و يا نامعين شدن شاخص رنگ كردن پوست خزدار عمل آوردن و پوشاك و توليدفعاليت صنعتي  *

  .اند حذف شده 1382هاي سال  صفر، از ليست فعاليت

  

  استان يزد مورد استفاده در روش تلفيقي 1383 هاي هاي مربوط به داده جدول مقادير شاخص: 4پيوست شماره 

 كد

شاخص 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 0.104 0.43 0.52 0.76 0.62 22.8 0.0408 0.137 265 1.09 0.51 0.497 27.6 0.18 

17 3.54 1.47 1 0.85 1 12.9 0.1723 0.184 163.8 1.09 2.64 4.925 27 0.35 

18 0 0 2.17 3.21 1 83.7 0.0004 0.002 211.4 1.66 0.05 0.204 83.7 0.46 

19 3.276 10.9 1.61 1.64 0.57 1.35 0.0019 0.004 538.6 1 0.21 0.617 89.5 0.2 

20 0.059 0.35 0.92 1.51 1.04 44.7 0.0011 0.006 130.8 1.52 0.2 0.348 45.2 0.5 

21 0.163 0.49 0.48 0.75 0.43 25.2 0.0071 0.03 320.5 1.09 0.76 0.689 29.2 0.16 

22 0.001 0.17 0.38 0.78 0.88 6.3 8E-05 0.002 49.16 1.15 0.02 0.018 6.6 0.45 

23 0.005 0.4 0.27 1.27 0.73 287 0.0025 0.002 844.7 1.51 0.05 0.024 289 0.37 

24 0.508 2.76 0.69 1.48 0.59 188 0.0571 0.043 930.9 1.25 0.29 0.377 245 0.29 

25 0.234 0.29 0.71 0.85 0.77 37.5 0.0411 0.058 267.6 1.16 1.23 1.627 41 0.26 

26 3.083 2.11 0.69 0.93 0.84 27.5 0.301 0.308 169.8 1.19 2.34 2.994 57.4 0.48 

27 0.188 0.41 0.81 1 1.06 283 0.1654 0.021 690.8 1.7 0.62 0.945 298 0.5 

28 1.031 2.36 0.63 0.78 0.64 13.8 0.0291 0.081 235.9 1.06 0.76 0.898 27.8 0.23 

29 0.149 0.59 0.74 0.91 1.2 36.8 0.0233 0.043 153.3 1.32 0.38 0.521 41.7 0.46 

31 6.365 2.74 1.54 1.27 0.39 59 0.1397 0.036 1383 1.04 1.66 4.761 134 0.13 

32 0 0 0.5 0.7 1.27 66.3 0.0008 0.002 171.4 1.63 0.08 0.078 66.3 0.56 

33 2.386 5.72 0.73 0.94 0.9 -7.38 0.0052 0.009 133.5 0.95 0.63 0.856 37 0.45 

34 0.067 5 0.27 0.48 1.25 -22.6 0.0038 0.006 221.1 0.91 0.06 0.028 33.3 0.28 

35 4E-04 0.01 0.2 0.43 0.81 24.8 0.0019 0.009 118.2 1.27 0.18 0.067 24.9 0.36 

36 0.3 0.73 0.52 0.71 0.86 14.7 0.0054 0.015 95.24 1.18 0.87 0.844 16.5 0.38 
هـاي صـفر، از    هـاي آنهـا بـه دليـل داده     به دليل نبود آمار و يا نامعين شدن شـاخص  محاسباتي و حسابگر آالت اداري و ماشين توليدفعاليت صنعتي  *

  .اند حذف شده 1383هاي سال  ليست فعاليت

  


